
REGULAMIN XVI REGIONALNEGO PRZEGLĄDU WIDOWISK 

PRZEDSTAWIAJĄCYCH FRAGMENTY Z ŻYCIA DAWNYCH  

KURPIÓW PT: ”DARCIE PIERZA” - edycja niestacjonarna 

 

§1 Organizator 

1. Organizatorem Konkursu jest Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie oraz Wójt Gminy Lelis. 

2. Adres organizatora: ul. Szkolna 48, 07-402 Lelis. 

3. Wszelkie dodatkowe informacje pod nr tel. 29 7611077 

4. Z uwagi na obostrzenia sanitarne, Konkurs jest organizowany w formule niestacjonarnej. 
 

§2 Cele konkursu 

Celami konkursu są: 

1. Popularyzacja i kultywowanie tradycji kurpiowskiej; 

2. Przekazywanie dzieciom i młodzieży dziedzictwa Kurpiów; 

3. Integracja kurpiowskich zespołów ludowych; 

4. Umożliwienie zespołom, grupom artystycznym stowarzyszeniom zaprezentowania dorobku artystycznego; 

5. Promocja gminy i regionu. 
 

§3 Założenia organizacyjne 

1. Przegląd odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem sieci Internet. 

2. Udział w przeglądzie jest nieodpłatny i dobrowolny. 

3. Przegląd jest otwarty i ma charakter konkursowy. 

4. Przegląd jest  adresowany do zespołów folklorystycznych, ludowych i grup artystycznych działających 

w środowisku wiejskim i kultywujących tradycje kurpiowskie.  

5. Czas trwania konkursu - etapy: 

a) od chwili ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora: www.ckbislelis.pl, tj. od 28 lutego 2022 roku 

b) do 22 lutego 2022 roku do godziny 16:00 - przyjmowanie zgłoszeń konkursowych poprzez e-mail: 

ckbis.lelis@onet.pl 

c) do 24 lutego 2022 roku - wyłonienie Zwycięzców i powiadomienie ich o wygranej, publikacja wyników 

Konkursu na stronie internetowej Organizatora oraz profilu FB; 

d) do 18 marca 2021 roku - przekazanie nagród w Konkursie. 

6. Zgłoszenia i nagrania należy nadsyłać drogą elektroniczną na adres ckbis.lelis@onet.pl 

7. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przysłanie na wskazany adres: 

a) formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej Organizatora; 

b) nagrania konkursowego ze wskazaniem ścieżki dostępu (linku) do pracy konkursowej w systemie 

WeTransfer (www.wetransfer.com). Nagranie należy opisać nazwą podaną w zgłoszeniu. 

Organizator dopuszcza dostarczenie materiału wideo na nośniku cyfrowym do siedziby Organizatora na adres: 

CENTRUM KULTURY - BIBLIOTEKI i SPORTU w LELISIE 

UL. SZKOLNA 48, 07-402 LELIS 



 
§4 Założenia przeglądu 

1. Zadanie konkursowe polega na nadesłaniu widowiska ukazującego życie i/lub obrzędy dawnych Kurpiów. 

2. Każdy/a zespół/grupa może zgłosić jedno nagranie. 

3. Nadesłane zostaną zakwalifikowane do jednej z trzech kategorii: 

1) dzieci do lat 16 - w tej kategorii jest dopuszczalny udział maksymalnie czterech starszych osób, oprócz 

kapeli lub muzykanta, którzy akompaniują 

2) młodzież i dorośli do lat 50 

3) dorośli (powyżej 50 lat) 

/decydujący głos w zaliczeniu  zespołu/ grupy do danej kategorii należy do komisji/ 

4. Zespół uczestniczący po raz kolejny w przeglądzie, nie może przedstawić tego samego widowiska do trzech lat 

wstecz. 

5. Czas prezentacji - do 30 minut.  
 

§5 Rozstrzygnięcie  i ocena 

1. Organizator zapewnia profesjonalną komisję konkursową. 

2. Organizator przewiduje przyznanie nagród głównych i ewentualnie wyróżnień. Wysokość nagród i wyróżnień 

będzie uzależniona od ilości uczestników Przeglądu oraz środków pozyskanych przez Organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania indywidualnych wyróżnień za scenariusz lub reżyserię, a także 

za indywidualność aktorską. 

4. Kryteria oceny występów zespołów/grup: 

a) autentyczność artystów w widowisku; 

b) gwara w wymowie i śpiewie; 

c) treść widowiska; 

d) ogólne wrażenie artystyczne. 
 

§6 Postanowienia końcowe 

1. Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

2. Osoby zgłaszające się do Przeglądu akceptują przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z polityką RODO 

Organizatora oraz wyrażają zgodę na publikację wizerunku. 

3. Rezygnację z udziału w Przeglądzie należy niezwłocznie zgłosić Organizatorowi na adres mailowy 

lub telefonicznie. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść zgłoszonego materiału oraz jego jakość. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych 

lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami 

przeprowadzenie Przeglądu. 

OSTATECZNA INTERPRETACJA NINIEJSZEGO REGULAMINU NALEŻY DO ORGANIZATORA. 


